
Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю

1 Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 
його категорія:

1.1. найменування замовника: Національна академія Національної гвардії України

1.2.місцезнаходження замовника: 61001, Україна, м. Харків, майдан Захисників України, З

1.3. ідентифікаційний код замовника: 08610502

1.4.категорія замовника: Ю ридична особа, яка забезпечує потреби держави або
територіальної громади

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів 
предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) : ДК 021:2015 09320000- 
8 - пара, гаряча вода та пов’язана продукція (постачання теплової енергії)

3. Кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

3.1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2446,11955 Гкал.

3.2. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 61001, Україна, м. Харків, 
майдан Захисників України, З

3.3. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2022 року.

4. Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ".

4.1. Ідентифікаційний код учасника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: 31557119.

5. Місцезнаходження учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: вулиця 
Мефодіївська, 11, Харків, Харківська область, 61000

5.1. Контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: 
А.М. Пярн +380577281890

6. Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі: 7063600,00 (сім мільйонів 
шістдесят три тисячі шістсот гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до абз. З п. 2 ч.2 ст.40 
Закону: якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані 
виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: 
відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена 
замовником;.

8. Обгрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, експертні, нормативні, 
технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної 
процедури закупівлі:

постачання теплової енергії буде здійснюватися згідно тарифів, встановлених Рішенням 
виконавчого комітету Харківської міської ради «Про встановлення тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, постачання та послуги з постачання теплової



енергії і постачання гарячої води Комунальному підприємству «Харківські теплові мережі» 
для споживачів м. Харкова. Згідно зі статтею 5 Закону України «Про природні монополії», 
до сфери діяльності природних монополій віднесено, зокрема, транспортування теплової 
енергії. Відповідно до реєстру суб’єктів природних монополій у сферах теплопостачання та 
централізованого водопостачання та водовідведення щодо транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, розміщених на 
офіційному сайті НКРЕКП станом на 31.12.2021 р. Комунальне підприємство «Харківські 
теплові мережі» (код ЄДРПОУ 315571 19, м. Харків, вул. Мефодіївська буд. 11, 61037) 
значиться під номером 215. Відповідно зведеного переліку суб’єктів природних монополій 
станом на 30.11.2021 р., розміщеного на офіційному сайті Антимонопольного комітету 
України, щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, Комунальне підприємство «Харківські теплові 
мережі» значиться під номером 215. У зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин 
в постачанні теплової енергії, яка може бути надана тільки певним постачальником, за 
відсутності при цьому альтернативи, у зв’язку з тим що, Національна академія Національної 
гвардії України приєднана до мережі теплопостачання яка обслуговується Комунальним 
підприємством «Харківські теплові мережі», виходячи з вищезазначеним прийнято рішення 
про проведення закупівлі із застосуванням переговорної процедури (скороченої) з 
Комунальним підприємством «Харківські теплові м ереж і» .—

Уповноважена особа Тарас БОЖОК


